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Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA NR ……/2023 

do postępowania nr 
KISA/TOt/28/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_VI_ZAD.5/WNIOSEK_V_ZAD.9_NASADZENIA 

 
zawarta w dniu ………………w Katowicach pomiędzy: 
Spółką Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-
Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach, (40 – 246) ul. Porcelanowa 21, wpisaną 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w 
Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000941305, NIP: 954-258-89-39, REGON: 240612757, wysokość kapitału zakładowego (w tym 
wpłacony) 455.283.500,00 zł 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………………..  
z siedzibą w …………………………………………………………………………………………… 
reprezentowanym przez:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
zwanymi dalej łącznie: „Stronami”, a każda z osobna: „Stroną” 
 
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie otwartym na 
podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podsta-
wie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w Katowickich Inwestycjach S.A. (dawniej 
Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o.) zwanego w umowie 
„Regulaminem”, zawarta została umowa o następującej treści: 

 
§ 1 [PRZEDMIOT UMOWY]  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy po-
legającego na „Wykonaniu nasadzeń zastępczych – 133 drzew i 2932 krzewów na te-
renie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach” zgodnie z ofertą Wykonawcy z 
dnia …... stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. 

2. Przedmiot umowy w szczególności polega na posadzeniu 133 drzew i 2932 krzewów na te-
renie nieruchomości zlokalizowanych w Katowicach w terminie do 4 tygodni od daty zawar-
cia umowy oraz utrzymaniu ich żywotności do dnia 31.12.2025 r. Szczegółowy opis przed-
miotu umowy określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w dwóch etapach, w tym: 
A. do wykonania etapu 1 przedmiotu umowy w terminie do ….. dni1 od daty zawarcia 

umowy, który obejmuje posadzenie 133 drzew i 2932 krzewów, w szczególności: 

 
1 Zgodnie z ofertą 
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1) zakup materiału roślinnego szkółkarskiego – 133 drzew i 2932 krzewów gatunków io pa-
rametrach podanych w zestawieniu załączonym do Opisu Przedmiotu Zamówienia,  

2) dowóz drzew i krzewów na miejsce sadzenia, 
3) wyznaczenie dokładnych miejsc sadzenia roślin w porozumieniu z administratorem te-

renu lub Zamawiającym z uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
4) wykonanie dołów pod każdą sadzonkę o wymiarach odpowiadających wielkości mate-

riału roślinnego, wypełnienie wykonanych dołów ziemią żyzną o pH właściwym dla 
danego gatunku drzew i krzewów, 

5) posadzenie drzew i krzewów z uzupełnieniem podłoża oraz podlanie posadzonych ro-
ślin i zabezpieczenie sadzonek przed przemarzaniem (np. usypanie kopców z trocin),  

6) odpowiednie ustabilizowanie drzew liściastych w miejscu ich posadzenia poprzez opa-
likowanie każdego z drzew dwoma palikami drewnianymi i otaśmowanie taśmą par-
cianą oraz zabezpieczenie plastikowym koszyczkiem przy powierzchni gruntu przed 
uszkodzeniem w trakcie koszenia; 

7) uporządkowanie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac – wywiezienie odpadów po-
wstałych w trakcie realizacji prac, 

8) sporządzenie dokumentacji (2 egz. w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci ze-
wnętrznej w formacie .pdf,.jpg oraz.xls) z wykonanych prac w celu dokonania zgło-
szenia wykonania nasadzeń zgodnie z decyzjami administracyjnymi odrębnie dla każ-
dej z nich; dokumentacja powinna zawierać: 

➢ kolorową, opisaną (podaniem numeru i gatunku drzewa i krzewu zgodnie z planem 
sytuacyjnym) dokumentację fotograficzną drzew i krzewów w szerszym planie tj. z 
uwzględnieniem w kadrze stałych punktów w terenie umożliwiających, jednoznaczną 
identyfikację miejsca nasadzenia, 

➢ plan sytuacyjny z zaznaczoną szczegółową lokalizacją posadzonych roślin w stosunku 
do granic nieruchomości i punktów stałych,  

➢ protokoły odbioru (częściowego i końcowego) wykonanych nasadzeń (w 2 egz.) pod-
pisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego (sporządzony wg wzoru 
Zamawiającego); 

B. do wykonania etapu 2 przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.12.2025 r., który 
obejmuje utrzymanie żywotności i pielęgnację posadzonych drzew i krzewów, w tym: 

1) przeprowadzanie regularnych kontroli stanu zdrowotnego roślin oraz rocznych prze-
glądów przy udziale Zamawiającego w terminach określonych w §5 ust. 4 umowy; 

2) podejmowanie działań w celu przeciwdziałania usychaniu drzew i krzewów poprzez 
systematyczne ich podlewanie oraz podejmowanie działań pielęgnacyjnych polegają-
cych na przycinaniu odrostów i formowaniu korony oraz pokroju krzewów; 

3) w zamian za drzewa i krzewy, które uschły w okresie udzielonej gwarancji tj. do dnia 
31.12.2025 r. zakup oraz posadzenie roślin, przy czym gatunek i parametry sadzonek 
muszą być zgodne z nasadzeniami, które nie zachowały żywotności; 

4) udzielenie gwarancji w okresie utrzymania żywotności posadzonych drzew i krzewów 
do dnia 31.12.2025 r.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji przedmiotu zamówienia i po-
zyskał dla siebie i na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą 
być niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że zakres przedmiotu umowy: 
a) określony w pozycjach od 1 do 2 wykazu drzew i krzewów (stanowiącego załącznik do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia) realizowany jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie 
systemu gospodarowania wodami opadowymi – Etap II” zadanie 5 część 2, 
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b) określony w pozycjach od 3 do 10 wykazu drzew i krzewów (stanowiącego załącznik do 
Opisu Przedmiotu Zamówienia) realizowany jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie 
systemu gospodarowania wodami opadowymi – Etap I” zadanie 9 część 3, 
c)określony w poz. od 11 do 21 wykazu drzew i krzewów (stanowiącego załącznik do Opisu 
Przedmiotu Zamówienia) realizowany jest w ramach zadania finansowego ze środków 
Spółki. 
Z uwagi na powyższe rozliczenia, faktury i protokoły odbioru muszą być wystawiane od-
rębnie dla każdego z zakresów wymienionych w ppkt a), b) i c). 
W związku z faktem, że zakres przedmiotu wymieniony w ppkt a) i b) objęty został wnio-
skami o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020, co może skutkować dodatkowymi wymaga-
niami w stosunku do Zamawiającego i w konsekwencji do Wykonawcy w zakresie informo-
wania o realizacji zadania i stosowania wzorów dokumentów, wynikających z wymogów 
Instytucji wdrażającej, Wykonawca przyjmuje przedmiotowe do informacji i zobowiązuje 
się wywiązać ze wszelkich obowiązków informacyjnych z tym związanych oraz do nie-
zwłocznego przedkładania wymaganych dokumentów lub informacji na każde żądanie Za-
mawiającego lub Instytucji Wdrażającej. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do infor-
mowania Zamawiającego o stanie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym do bezzwłocz-
nego, nie później niż w terminie 4 dni od daty wezwania, przedstawienia wszelkich obję-
tych wezwaniem dokumentów lub informacji. 

6. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego kserokopie 
decyzji administracyjnych i plany nasadzeń na podstawie, których wykonane zostaną na-
sadzenia drzew i krzewów. 

7. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 
1), a także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta 
wykonawcy z dnia …………………., przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią 
ww. dokumentów, należy je interpretować według następującej kolejności: 
a) niniejsza Umowa, 
b) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
d) Oferta Wykonawcy z dnia ……………. .  

 
 

§ 2 [TERMIN REALIZACJI] 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy: 
1) etapu 1, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 pkt A) powyżej w terminie do ………2 

dni od daty zawarcia niniejszej umowy; 
2) etapu 2, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 pkt B) powyżej, w terminie do dnia   

31.12.2025 r. 
 

§ 3 [WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI] 
1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma należne wynagrodzenie ryczał-

towe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości …………..PLN netto (słownie: ……PLN) po-
większone o należny VAT (…%) w kwocie ….PLN co łącznie stanowi kwotę brutto …..PLN. 
Kwota powyższa stanowi pełne wynagrodzenie  Wykonawcy za całkowite i kompletne wy-
konanie przedmiotu umowy, z zachowaniem zgodności z wszystkimi postanowieniami  
i warunkami niniejszej umowy oraz uregulowaniem wszystkich kosztów poniesionych lub 

 
2 zgodnie z ofertą 
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związanych z realizacją prac, w tym koszty związane z przyjazdem, czynnościami zwią-
zanymi z przeglądem żywotności posadzonych drzew i krzewów. 

2. Po realizacji etapu 1 Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w wysokości 70% kwoty, 
o której mowa w § 3 ust 1. Podstawę wystawienia faktur VAT z tytułu realizacji etapu 1, 
z podziałem stosownie do postanowień paragrafu 1 ust. 5 powyżej, stanowić będą proto-
koły odbioru końcowego, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy.  

3.  Po realizacji etapu 2 Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie w łącznej wysokości 30 
% kwoty, o której mowa w § 3 ust 1, przy czym wynagrodzenie to będzie płatne w trzech 
częściach po 10% po podpisaniu protokołów gwarancyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 
pkt b) niniejszej Umowy, na podstawie faktur VAT z zastosowaniem podziały, o którym 
mowa w paragrafie 1 ust. 5 powyżej.  

4. Płatności realizowane będą w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr  
……………………………………………………………..… w terminie 21 dni, liczonych każdorazowo od 
daty otrzymania danej faktury przez Zamawiającego wraz z protokołem stanowiącym pod-
stawę stwierdzenia prawidłowości zrealizowanych prac. Przy czym Zamawiający za-
strzega, że płatności dokonywane są wyłącznie w czwartki, tym samym, jeżeli 21 dzień 
wypadnie na dzień inny, niż czwartek, płatność nastąpi najpóźniej w najbliższy czwartek 
następujący po 21 dniu od daty otrzymania faktury. Zapłata zgodnie z ust. 1 powyżej, 
nawet jeżeli nastąpi po 21 dniach od daty otrzymania danej faktury, nie będzie uważana 
za jakiekolwiek opóźnienie w płatności ze strony Zamawiającego, na co Wykonawca ni-
niejszym wyraża zgodę. 

5. Za datę zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

§ 4 [PODWYKONAWCY] 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców, z 

zastrzeżeniem, że będą oni posiadali wiedzę, doświadczenie, umiejętności i dostępny po-
tencjał osobowy i techniczny niezbędny do prawidłowego i zgodnego z Umową wykonania 
przedmiotu podzleconych prac, w sposób nie gorszy niż było to wymagane względem Wy-
konawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechania lub uchybienia każ-
dego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania, 
zaniechania lub uchybienia Wykonawcy. 
 

§ 5 [GWARANCJA, PRZEGLĄDY, ODBIORY] 
1. Podstawą odbioru prac wykonanych w ramach realizacji przedmiotu Umowy będą odpo-

wiednio: 
a) dla etapu 1: Protokoły odbioru końcowego, z zastosowaniem podziału, o którym mowa 

w paragrafie 1 ust. 5 powyżej 
b) dla etapu 2: Protokoły gwarancyjne, z zastosowaniem podziału, o którym mowa w 

paragrafie 1 ust. 5 powyżej. 
2. Po wykonaniu wszystkich prac wymienionych w §1 ust. 3 lit. A, Wykonawca zgłosi tę oko-

liczność Zamawiającemu w celu wyznaczenia przez Zamawiającego terminu odbioru prac, 
przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż po upływie 2 dni roboczych od 
daty zawiadomienia Zamawiającego.  

3. Strony, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przystąpią do czynności odbioro-
wych. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na czynnościach odbioro-
wych, Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego odbioru prac, odnotowując tę 
okoliczność w Protokole odbioru prac. W przypadku stwierdzenia istotnych wad 
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wykonanych prac, Zamawiający odmówi podpisania Protokołu odbioru prac i wezwie Wy-
konawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do ich usunięcia. Po usunięciu wad Wyko-
nawca ponownie poinformuje o tym Zamawiającego wyznaczając termin odbioru prac. Do 
ponownego odbioru prac odpowiednio stosuje się postanowienia ust. 2 oraz niniejszego. 

4. W związku z realizacją prac wymienionych w §1 ust. 3 lit. B Wykonawca jest zobowiązany 
do przeprowadzenia 3 (słownie: trzech) przeglądów gwarancyjnych, odrębnie w stosunku 
do każdego z zakresów, zgodnie z podziałem, o którym mowa w paragrafie 1 ust. 5 powy-
żej, z udziałem Zamawiającego: 
a) pierwszy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpóźniej do dnia 

31.12.2023 r. 
b) drugi przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpóźniej do 31.12.2024 r.  
c) trzeci przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony najpóźniej do 15.09.2025 r.  

5. Z dochowaniem terminów, o których mowa w ust. powyżej, Wykonawca zgłosi zamiar 
przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiającemu w celu wyznaczenia przez 
Zamawiającego terminu jego przeprowadzenia, przy czym termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż po upływie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego. Jeżeli 
na 5 dni przed upływem terminów, o którym mowa w ust. powyżej, Wykonawca nie zgłosi 
zamiaru przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiającemu, Zamawiający samo-
dzielnie wyznaczy datę takiego przeglądu i powiadomi o niej Wykonawcę.  

6. Strony, w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przystąpią do przeglądu gwaran-
cyjnego. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy na przeglądzie gwaran-
cyjnym, Zamawiający uprawniony będzie do jednostronnego sporządzenia protokołu Prze-
glądu gwarancyjnego, odnotowując tę okoliczność w Protokole odbioru prac. 

7. W sytuacji, gdy podczas przeglądu gwarancyjnego stwierdzone zostanie, że posadzone 
drzewa i krzewy (w całości lub w części) nie zachowały żywotności w okresie gwarancji, 
Wykonawca winien niezwłocznie własnym staraniem i na swój koszt posadzić nowe ro-
śliny, których gatunek i parametry sadzonek będą zgodne z tymi, które nie zachowały 
żywotności. W takim przypadku Zamawiający odmawia podpisania protokołu Przeglądu 
Gwarancyjnego, a Strony podpiszą notatkę, w której Zamawiający określi termin, w jakim 
Wykonawca zobowiązany będzie dokonać nasadzeń. Po dokonaniu odtworzenia nasadzeń 
Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego wyznaczając termin Przeglądu gwarancyj-
nego. Do ponownego przeglądu gwarancyjnego odpowiednio stosuje się postanowienia 
ust. 5-6 oraz niniejszego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowienia ust. 7  
powyżej, nie dokona wymaganych nasadzeń, Zamawiający wezwie go na piśmie do ich 
wykonania, wyznaczając dodatkowy, 14-dniowy termin na wykonanie tych prac. W przy-
padku gdy dodatkowy termin na dokonanie nasadzeń upłynie bezskutecznie, Zamawiający 
uprawiony będzie, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, zlecić podmiotom trzecim 
wykonanie nasadzeń na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W takim przy-
padku Zamawiający uprawniony będzie, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę, do 
potrącenia poniesionych z tytułu wykonania zastępczego kosztów, z należnego Wyko-
nawcy wynagrodzenia.  

 

§ 6 [ROZWIĄZANIE UMOWY] 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni licząc od chwili powzię-
cia wiadomości o tych okolicznościach.  
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonanej na dzień otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od 
umowy części prac.  

3. Zamawiający uprawniony będzie do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca: 
a) bez uzasadnionej przyczyny przerywa wykonywanie przedmiotu umowy lub w inny 

sposób otwarcie okazuje swój zamiar nierealizowania swoich zobowiązań według 
Umowy; 

b) bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy i pomimo 
dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie przystąpił do niej w tym terminie; 

c) nie wykonał przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po jego stronie w terminie, o 
którym mowa w § 2 pkt 1) powyżej; 

d) dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego, 

e) otrzymania przez Zamawiającego informacji o likwidacji Wykonawcy lub zawieszeniu 
przez niego prowadzenia działalności gospodarczej. 

4. W przypadku wypowiedzenia umowy, na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 
3 powyżej, Wykonawcy przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu prac wy-
konanych należycie do daty doręczenia mu zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy przez 
Zamawiającego.  

5. Prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo do wypowiedzenia umowy, o których mowa 
w ust. 1 i 2 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie wykonać w terminie 60 dni licząc 
od daty powzięcia informacji o ziszczeniu się opisanych tamże przesłanek uprawniających 
do skorzystania z tego prawa.  
 

§ 7 [KARY] 
1. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej od Wykonawcy z tytułu:  

a) Odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron na 
skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wy-
nagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; 

b) zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 
pkt 1) i 2) umowy – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki; 

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wyna-
grodzenia brutto wskazanego w § 3 ust.1 umowy. 

3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na 
co Wykonawca wyrażą zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wy-
sokości poniesionej szkody, wraz z odsetkami. 

 
 

§ 8 [ZMIANY UMOWY] 
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3. W związku z art. 50 Regulaminu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień 

Umowy w stosunku do treści oferty, w następujących okolicznościach: 
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1) Zmiany ogólne ze względu na:  
a) zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 
b) zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 
c) zmianę nr rachunku bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 

2)   Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na: 
      zmianę obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować odpo-

wiednio zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wyko-
nawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę różnicy w 
kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym wynagrodzenie netto po-
zostaje bez zmian. 

3)    Zmianę terminów realizacji przedmiotu Umowy, ze względu na  
a) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie nasadzeń, 
b)  niemożność realizacji przedmiotu Umowy z powodów niezależnych od Wykonawcy. 

 
4.   Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy następują na wniosek Strony, złożony 

drugiej Stronie Umowy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, które winno obejmować 
w szczególności wskazanie zaistniałych okoliczności faktycznych oraz przesłanki umownej 
stanowiącej podstawę wnioskowanej zmiany. Do wniosku powinny zostać dołączone do-
kumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności stanowiących podstawę dokonania za-
mian w Umowie.  

                          
§ 9 [RODO] 

1. Zamawiający oświadcza, że Administratorem Danych, które powierza w celu realizacji 
umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/17-00 Projektu „Uporządkowanie sys-
temu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” oraz  umowy o dofinan-
sowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00 Projektu „Uporządkowanie systemu gospodaro-
wania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” w ramach Działania 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020 jest minister właściwy do spraw klimatu, minister wła-
ściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej POIiŚ 
2014-2020.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest Procesorem Danych, które powierza w związku z realiza-
cją  umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-0002/17-00 Projektu „Uporządkowanie 
systemu gospodarowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap I” oraz  umowy o dofi-
nansowanie nr POIS.02.01.00-00-0004/20-00 Projektu „Uporządkowanie systemu gospo-
darowania wodami opadowymi w Katowicach – Etap II” w ramach Działania 2.1 Adaptacja 
do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, Oś priorytetowa II 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 2020  jest Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Ka-
towicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.).  

3. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego  danych osobowych Wykonawcy lub 
osób wskazanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) Zamawiający przekazuje informacje na temat prze-
twarzania danych osobowych w Spółce Katowickie Inwestycje S.A. (dawnej Katowickiej 
Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.) 
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wyko-

nawcę jest Spółka Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wo-
dociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach przy ul Porcelanowej 
21. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Wykonawca 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący 
sposób: 
a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@kisa.katowice.pl, 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3) Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę 
odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i f) RODO, w związku z realizacją zadania 
inwestycyjnego, które objęte jest niniejszą umową; 

4) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnio-
nych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę będą przechowy-
wane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane 
lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego dane 
Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony został 
przepisami prawa lub zawartymi umowami; 

6) Na zasadach określonych przepisami RODO, Wykonawca lub wskazana przez Wyko-
nawcę osoba ma prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) usunięcia swoich danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba ma prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Wykonawcy lub osób wskazanych 
przez Wykonawcę.  

7) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody in-
dywidualnej, Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba zawsze ma prawo 
nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych Wyko-
nawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do momentu jej wycofania. 

8) Gdy Wykonawca lub wskazana przez Wykonawcę osoba uzna, że przetwarzanie da-
nych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, Wykonawcy lub 
wskazanej przez Wykonawcę osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Podanie przez Wykonawcę swoich danych osobowych lub wskazanych osób może być 
wymogiem ustawowym, wynikającym z umowy lub warunkiem zawarcia lub konty-
nuowania umowy, do których podania będzie Wykonawca lub wskazana osoba obo-
wiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a Wykonawca nie 

mailto:iod@kisa.katowice.pl
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poda swoich danych lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwa realizacja za-
dania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami 
prawa. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a Wykonawca nie poda swo-
ich danych lub danych wskazanych osób nie będzie możliwa realizacja takiej umowy. 
W przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a Wykonawca 
nie poda swoich danych lub danych wskazanych osób, nie będzie możliwe zawarcie 
takiej umowy. 

10) Administrator informuje, iż dane osobowe Wykonawcy lub osób wskazanych przez 
Wykonawcę nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilo-
wane 

4. W związku z realizacją umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwa-
nego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bez-
pośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy.  

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych oso-
bowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz innych obowiązujących w tym zakresie prze-
pisów. 

5. Wykonawca w szczególności oświadcza, że: 
1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO, 
2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynika-
jące z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mają-
cych zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, 

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni, 
aby zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, 
aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązują-
cych przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i 
chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 

 
§ 10 [Siła wyższa] 

 
1. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania 

siły wyższej, rozumianej na potrzeby niniejszej Umowy jako zdarzenie zewnętrzne, nie-
zależne od woli Stron, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności 
takie jak wojna, klęska żywiołowa, epidemia, pandemia, blokada komunikacyjna o cha-
rakterze ponadregionalnym, strajk, zamieszki społeczne, katastrofa ekologiczna, kata-
strofa budowlana. 

2. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania 
siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jej wy-
stąpieniu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej ustania. 

3. Brak zawiadomienia lub zwłoka w zawiadomieniu drugiej Strony o wystąpieniu siły wyż-
szej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powołać się na siłę wyższą jako 
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przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy. 

4. Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania 
siły wyższej, jest zobowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych 
działań w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.  

 
 

§ 11 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
1. Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw i obowiązków wyni-

kających z Umowy na osobę trzecią, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W przypadku wniosku Wykonawcy o cesję wierzytelności na rzecz banków lub innych in-

stytucji finansujących realizację Umowy lub wystawiających Zabezpieczenie Wykonania, 
Zamawiający udzieli zgody lub odmówi jej udzielenia w terminie nie dłuższym niż 21 dni 
od momentu otrzymania wystąpienia o nią na piśmie przez Wykonawcę. Brak odpowiedzi 
Zamawiającego we wskazanym terminie oznacza odmowę dokonania cesji. 

3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy 
na osobę trzecią.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu cy-
wilnego oraz Regulamin udzielania zamówień sektorowych współfinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w Spółce Katowickie Inwestycje 
S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.). 

5. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 
dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA  
 
                 
         

 
          …………………………………….                                          …...………………………........... 
 
 
 
Załączniki do umowy:  
▪ Nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  
▪ Nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
▪ Nr 3 – Oferta Wykonawcy. 


